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7 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE CUMHURİYET GAZETESİ’NE YENİ AÇILAN

ECZACILIK FAKÜLTELERİ KONUSUNDA BASIN DEMECİ VERİLDİ.

Eczacılık fakültesinden mezun olanlar işsizlik gerçeği ile karşı karşıya kalıyor

Üniversitelerdeki eczacılık fakülteleri 2020'de 37'ye yükselirken fakültelerdeki

öğrenci sayısı da 15 bin 880 oldu.

Türkiye’de sayıları artmaya devam eden eczacılık fakültelerinin durumu sektörü

endişelendirirken mezun olanlar da işsizlik gerçeği ile yüz yüze kalıyor. Yükseköğretim

Kurulu’nun (YÖK) istatistiklerine göre, 2003’te eczacılık fakültesi sayısı 11 iken; 2020’de

bu rakam 37’ye yükseldi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan,

eczacılık fakültesi sayılarının ve öğrenci sayılarının her geçen yıl artmasıyla, mezun

olanların işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek “Bu durum endişe verici

hale gelmeye başladı” dedi.

2020'DE ÖĞRENCİ SAYISI 15 BİN 880

Geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan karara istinaden Düzce Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi’nin kurulmasıyla bu fakültelere bir yenisi daha eklendi. TEİS’ten

yapılan açıklamada, 2003’te toplam öğrenci sayısı 4 bin 120 iken bu rakam 2020’de 15

bin 880 oldu. 2003’te yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 939 iken 2020 de bu sayı 3 bin

883’e yükseldi. TEİS Genel Başkanı Saydan, gazetemize yaptığı açıklamada şunları

söyledi: “2003’te 919 mezun veren eczacılık fakülteleri 2020 yılında 1759 mezun verdi.

Önümüzdeki dönem genç eczacılar için iş bulma açısından ciddi sorunların yaşanacağı

bir dönem olacak. Zira mezunların nerede istihdam edileceği planlanmadan açılan

üniversiteler gençlere bir gelecek sunan kurumlar olmak yerine işsizliği öteleyen bir yapı

halini almış durumdalar. Daha fazla eczacılık fakültesi açılmaması ve kontenjanlardaki

sayıların azaltılması öncelikli hedef olmalıdır.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eczacilik-fakultesinden-mezun-olanlar-issizlik-gercegi-ile-karsi-

karsiya-kaliyor-1842368

https://t24.com.tr/haber/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-genel-baskani-onumuzdeki-donem-genc-

eczacilarin-is-bulma-acisindan-ciddi-sorunlar-yasanacak,957273

https://artigercek.com/haberler/onumuzdeki-donem-genc-eczacilar-is-bulma-acisindan-ciddi-sorunlar-

yasayacak

https://yenisoluk.com/fakulteler-cogalirken-issizlikte-cogaliyor

https://penceretv.com/ekonomi/fakulteler-cogaliyor-issizlik-artiyor-eczaci-mezunlar-is-bulamiyor-82356h

https://www.kamupersonel.org/onumuzdeki-donem-genc-eczacilarin-is-bulma-acisindan-ciddi-sorunlar-

yasanacak/
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7 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE HAZRLAMIŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA GEÇİŞ

İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞILDI.

Mevcut durumda E-fatura mükellefi olmayıp, 5.000-30.000 TL üstü tutarlar için E-arşiv fatura

düzenleyen eczanelerin 1 Temmuz 2021 itibariyle E-fatura uygulamasına geçişiyle ilgili olası

soruları cevaplamak için hazırlanan bilgilendirme aşağıdadır.

1 Temmuz 2021’e kadar neden E-fatura uygulamasına geçmek (E-fatura mükellefi olmak)

zorundayım?

9 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Sosyal Güvenlik

Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken

madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri,

Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme

merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik

müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel

hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) 1/7/2021

tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz

konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlu

hale getirilmiştir.

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra fatura düzenlemek için kullanabileceğim yöntemler

nelerdir?

Portal , Entegrasyon ve Özel Entegrasyon olmak üzere 3 yöntem bulunmaktadır. Maliye 

Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nca mükelleflerin kullanımına sunulan “GİB Portal E-

fatura Uygulaması” üstünden ya da özel bir entegratör firma ile anlaşarak (Özel Entegrasyon) e-

fatura uygulamasına geçebilirsiniz. Bu iki yöntem dışında “Entegrasyon” ismiyle anılan yöntem 

ise; mükellefin kendi bilişim altyapısı ile GİB sunucuları ile doğrudan veri alışverişi yaptığı bir 

yöntem olup eczaneler için pratikte kullanılacak bir yöntem değildir.

E-fatura mükellefi olduğumda e-defter uygulamasına da hemen geçmek zorunda mıyım?

Hayır. 01/01/2022 tarihinden itibaren e-defter uygulamasına geçiş zorunlu olacaktır.

E-fatura mükellefi olduğumda, eş zamanlı olarak e-defter uygulamasına da geçmek istersem, cirodan
bağımsız olarak e-defter uygulamasına da kendi isteğimle geçebilir miyim?
Evet 1 Temmuz itibariyle e-defter uygulamasına da kendi isteğinizle geçebilirsiniz. Yalnız 30/06/2021
tarihi itibariyle yasal defterlerin yazdırılması,1 ay içinde noterden kapanış tasdiklerinin yaptırılması
gereklidir.01/01/2022 tarihinde e-deftere geçiş zorunlu olacaktır.

E-fatura uygulamasına geçtikten hangi şartlarda ve ne kadarlık tutarlar için “kağıt (manuel) 

fatura” düzenleyebilirim?

E-fatura uygulamasına geçtikten sonra kesinlikle kağıt fatura kullanılmaz. Eczanelerimizde 

kalan kağıt faturalar saklanmak zorundadır. Afet, sel, deprem gibi durumlarda, Bakanlık 

sistemleri çalışmadığında elimizde kalan bu kağıt faturalar kullanılabilir.

Devamı için tıklayınız…
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9 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SMA HASTALIĞI İLE İLGİLİ HÜRRİYET GAZETESİ’NE

BASIN DEMECİ VERİLDİ.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı

1619 SMA hastası bulunduğunu belirterek, evlenecek çiftlere ülke genelinde tarama yapılması,

genetik yatkınlığı olanlara tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmalarının önerilmesi gerektiğini

söyledi.

Saydan, ülke genelinde 5 milyon kişinin nadir hastalıklardan birine sahip olduğunu açıkladı. 

Saydan şunları söyledi: 

5 MİLYON KİŞİDE NADİR HASTALIK VAR

“İki bin kişiden birinde görülen çoğunluğu genetik geçişli olan hastalıklar nadir hastalıklar olarak 

tanımlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık olarak 400 milyon kişi bu hastalıktan etkileniyor. 

Ülkemizde ise 5 milyon kişinin bu nadir hastalıklardan birine sahip olduğu tahmin ediliyor. Nadir 

hastalıkların yüzde 80’i genetik olup, sistemik, birden çok organı aynı anda etkileyen, çoğunlukla 

kompleks sendromlara sahip, hayat kalitesini düşüren kompleks bir hastalık grubu. Bu 

hastalıkların yarısı çocukları etkiliyor ve bu çocukların üçte biri 5 yaşından önce hayatını 

kaybediyor.

KAYITLI 1619 SMA HASTASI BULUNUYOR

Sinir hücrelerini etkileyen kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, dünyada her 10 bin

doğumda bir, Türkiye’de ise 6 bin doğumda bir görülüyor. Sağlık Bakanlığına kayıtlı 1619 SMA

hastası bulunuyor. SMA için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi arasında

yapılan protokol ile evlilik öncesi tarama testi yapılması sağlandı. Toplum sağlığını korumak

adına atılan bu önemli adım diğer belediye ve kurumlara da örnek olmalı.

YENİ KODLAMA VE BİLDİRİM SİSTEMİ ŞART

Tedavisi bulunmayan bu hastalıklar için kullanılan ilaçların çok pahalı olması, hastanede uzun

süre yatış süreleri ve ek destekleyici işlemler sebebi ile ciddi bir ekonomik ve işgücü planlaması

yapılması gerekiyor. Uluslararası hastalık kodlama sisteminde (ICD-10) nadir hastalıkların

çoğunluğu yer almıyor. Bu nedenle istatistiki olarak bu hastaların takibi ve verilerin Sağlık

Bakanlığınca değerlendirilmesi zorlaşıyor. Sağlık Bakanlığı nadir hastalıklar alanında

hastalıkların çok boyutlu değerlendirileceği yeni bir kodlama ve bildirim sistemi oluşturmalı.

Böylelikle bu hastaların takibi değerlendirmesi ve bu hastalarımıza yönelik özel tanı ve tedavi

merkezlerinin kurulması ve tedavi süreçlerinde farmasötik bakım uzmanı olan eczacıların

sürece dahil olması sağlanabilir.

ULUSAL ÇAPTA TARAMA ŞART

Tedavi maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle evlilik öncesi genetik tarama testlerinin ulusal

çapta genişletilmesi, genetik yatkınlık çıkan çiftlere ise tüp bebek yöntemi ile bebek sahibi

olmalarının önerilmesi gerekiyor.”

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/teis-saglik-bakanligina-kayitli-1619-sma-

hastasi-var-41828515
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11 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE İLAÇLARIN KUTULARININ İÇERİSİNDE

SAKLANMASI GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçların

mutlaka kullanma talimatına ve kutusunun üzerinde belirtilen koşullara uygun olarak,

kutularından çıkarılmadan saklanması gerektiğini belirtti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaçların

mutlaka kullanma talimatına ve kutusunun üzerinde belirtilen koşullara uygun olarak,

kutularından çıkarılmadan saklanması gerektiğini belirtti.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilaçların saklanma koşullarına ilişkin bilgilendirmede

bulundu.

İlaçların güneşin altına, soba, kalorifer, ocak yanına bırakılmaması gerektiğine işaret

eden Saydan, "İlaçlar ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanmalı. Dolabın

konulacağı yer kuytu, serin, rutubet olmayan, güneş görmeyen bir yer olmalı. En

önemlisi çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliğe konulmalı ve mümkünse

kilitlenmeli." ifadelerini kullandı.

"İlaçları kutuları içinde saklayın." uyarısında da bulunan Saydan, şöyle devam etti:

"İlacın kutusunun korunması, son kullanma tarihinin takip edilmesi ve ilaçların

karıştırılmaması için çok önemli. İlaçların etkileri aç, tok veya yemek arasında, kaç saat

arayla kullanılacağı şeklinde değişiklik gösterir. Ayrıca ilaçların etken maddeleri,

kullandığınız diğer ilaçlarla, aldığınız besin, alkol gibi içeceklerle etkileşime uğrayabilir.

Bazı ilaçlar dikkat dağınıklığı, refleks zayıflığı, uyku ve sersemlik yapabilir. Bu yüzden bir

ilacı alırken, nasıl ve nelerle kullanılacağı konusunda mutlaka eczacıya danışılmalı."

"Her ilaç buzdolabında saklanmaz"

Yapılan en büyük yanlışlardan birinin de her ilacın buzdolabı raflarında saklanması

olduğuna değinen Saydan, şunları ifade etti:

"Buzdolaplarında en çok ateş düşürücü, öksürük ve vitamin şuruplarının saklandığını

biliyoruz. Buzdolabında saklanması gerekenler dışında ilaçlarınızı asla buzdolabında

saklamayın. Çünkü bazı şurupların içindeki etken maddeler dibe çöker ve her dozda eşit

miktarda ilaç alınmamış olur. Bu da tedavi sürecini etkiler. Aynı şekilde buzdolabında

saklanan tablet şeklindeki ilaçların da etken maddelerinde bozulmalar meydana

gelebilir."

Saydan, eczacıların önerdiği, buz aküsü veya buz kalıbıyla birlikte verdiği ve

"buzdolabına konulacak" dediği ilaçların ise asla dolabın buzluk bölümüne veya buzluğa

yakın yere konulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu şekilde de ilaçların bütün yapısı bozulur, böyle bir hata yapıldığında ise ilaçların

kullanılmaması gerekir. TEİS olarak, ilaçların mutlaka eczaneden, eczacı elinden

alınması gereken ürünler olduğunu, insan sağlığı için bu ürünlerin saklama koşullarının

çok önem arz ettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."
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16 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE TİTCK TARAFINDAN 26 MAYIS 2011 TARİHLİ İTS

STOK DÜZELTME TALEBİMİZE CEVAP YAZISI GÖNDERİLDİ

Değerli Üyelerimiz,

Sendikamıza sizlerden gelen Eczanelerin İTS Stok Düzeltme Talebimiz, Kurum

tarafından olumlu karşılanmış olup kurum cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

KURUM BAŞVURUMUZ :

https://www.teis.org.tr/post/titck-ya-its-stok-d%C3%BCzeltme-talebli-

ba%C5%9Fvurumuz
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18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE KANSER İLAÇLARININ ECZANELERDEN

VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yurtdışına satılmaya çalışılan genetik hastalıklarda ve

kanser tedavisinde kullanılan birçok ilacın yakalanması haberinin basında yer aldığını

söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Kanser

ilaçları hastanelerden satılmaya devam ettiği sürece bu tür olaylar da maalesef

yaşanmaya devam edecektir” diyerek endişelerini dile getirdi.

Saydan, hastanelerden çalınan ilaçlar nedeniyle birçok hastanın mağdur olduğunu

söyleyerek, “Bir an önce kanser ilaçlarının hepsinin eczanelerimizden verilmeye

başlanması ve günübirlik tedavi uygulamasının kaldırılması gerekiyor” dedi.

1 Temmuz 2015’de hastanelerden satılmasına izin verilen kanser ilaçlarının o günden

bu yana birçok kez çalınıp kötü amaçlarla kullanıldığını söyleyen Saydan, ”Hastaneler

ilaçlara sahip çıkmakta zorlanıyor” dedi.

İLACIN TEK ADRESİ ECZANEDİR!

Saydan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Kanser ilaçlarının hastanelerden verilmesinin doğurduğu sonuçları son yıllarda

basından da takip ediyoruz. TEİS olarak hastanelerin bu ilaçlara sahip çıkamayacağını

daha önce de dile getirmiştik. Ülkemizde 27 bin eczaneden vatandaşlara konforlu ve

rahat bir şekilde ilaç ve eczacılık hizmeti sunuluyor. Durum böyleyken hastanelerden

kanser ilacının satılması son derece yanlış bir uygulamadır. İstanbul’da yaşanan söz

konusu olayda 23 milyon TL değerindeki 598 ilacın yakalanması durumun ciddiyetini ve

vahametini ortaya koyuyor.”

Saydan, son yıllarda özellikle kanser ilaçlarının çalınmasının endişe verici boyutlara

geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Kötü niyetli kişiler bu ilaçları ele geçirerek merdiven altından ihtiyaç sahiplerine yüksek

fiyattan satıyor veyahut yurt dışında müşteri buluyorlar. Yaşanan olaylardan çıkan sonuç

bu durumun devam edeceğini gösteriyor.

TEİS olarak, özellikle kanser gibi son derece zorlu bir tedavi süreci yaşayan hastaların

mağdur olmaması için bu ilaçların eczanelerden verilmeye başlanması gerektiğini bir

kez daha altını çizerek ifade etmek istiyoruz. Zira tüm ilaçlar için tek ve doğru adres

eczanelerdir! “

TEİS BASIN BÜROSU/18/06/2021
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24 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZ TARAFINDAN TİTCK BAŞKANI

ZİYARET EDİLDİ.

Değerli Üyelerimiz,

TEİS Yönetim Kurulu olarak TİTCK Başkanı Sayın Doçent Dr. Tolga Karakan'ı

makamında ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerimizi hem de mesleğimizin öncelikli

sorunlarını paylaştık.

Başkana verilen dosya için tıklayınız.

TEİS YÖNETİM KURULU
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25 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE AŞI KARŞITLIĞI KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI

YAPILDI.

AŞI KARŞITLIĞININ BİLİMSEL TEMELİ YOK!

SALGININ SONA ERMESİNİN TEK YOLU AŞI OLMAKTIR!

Son yıllarda aşı karşıtlığının artması dikkatleri çekiyor. Dünya genelinde yaklaşık 4

milyon kişinin ölümüne sebep olan COVİD-19 salgınında dahi aşı reddinin olması

salgınla mücadelenin bir engeli haline geldi. Toplum sağlığını tehdit ederek çocuklarını

aşı yaptırmayan ailelerin sayısı ise 2014’te 1.370, 2015’te 5.091, 2016’da 11.470 iken

bu sayı 2017’de 23 bini geçti. Rakamlardan da görüldüğü üzere her yıl aşı karşıtlığı

artmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz.

Nurten Saydan, “Bazı sosyal platformlarda aşı karşıtlığı propagandası yapılıyor.

Vatandaşlarımız bu tür kişilere ya da söylemlere itibar etmemeli. COVİD-19 aşı sırası

gelip de olmayan birçok vatandaşımız var. Halbuki aşı olmayarak sadece kendilerini

değil toplum sağılığını da riske etmiş oluyorlar” diyerek, “Aşılarınızı olun” çağrısı yaptı.

Neredeyse iki yıldır dünyayı altüst eden COVİD-19 salgınında aşılamanın hayat kurtarıcı

olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyleyen Nurten Saydan, “Aşılama dünyada ve

ülkemizde bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir”

diyerek açıklamasında şunlara yer verdi:

SIRASI GELEN AŞI OLMALI

“Geldiğimiz yüzyıl itibariyle insanlara aşının önemini ve koruyuculuğunu

anlatmak zorunda kalıyor olmak gerçekten üzüntü verici bir durum. Çünkü;

Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli

sağlık müdahalelerinden birisidir. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol

açan pek çok hastalığın tedavisi aşılar sayesinde yapıldı. Örneğin çiçek hastalığı 1977

yılından itibaren yapılan aşılama sayesinde tamamen yok edildi. Yine çok önemli bir

çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci hastalığına karşı dünya genelinde

yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına gelmiştir.

COVİD-19 aşısında sırası gelip de aşı yaptırmayanlar bilmelidir ki, salgın hastalıklarda

en önemli silah aşıdır. Aşı yaptırmama kararı insanın sadece kendisini değil toplumu da

riske atması demektir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli hedefi

de etrafımızdaki insanları koruyarak toplumun bağışıklık sistemini sağlamak ve sağlıklı

toplum olmaktır. Bu yüzden toplum sağlığının korunması ve pandemi sürecini en az

hasarla atlatabilmemiz için sırası gelen her vatandaşımızın aşı olması gerektiğinin bir

kez daha altını çiziyoruz. Aşı olmak kendimize bir kazanç olduğu gibi, topluma olan da

bir borcumuzdur.”
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30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE ‘SAHTE İLAÇ TİCARETİ İNSAN HAYATINI TEHDİT

ETMEYE DEVAM EDİYOR’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

OECD Tarafından hazırlanan sahte ve taklit ürün pazarı ile ilgili rapor dünyada sahte 

ürün ticaretinin 464 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Raporda Türkiye’nin özellikle 

AB’nin sahte üretim merkezlerinden biri olduğu ve Çin ile Hong Kong’dan sonra üçüncü 

sırada yer aldığı ifade edildi.

Sahte ilaç pazarının yüksek kar getirmesi ve tüketicinin kolaylıkla bu ürünlerin orijinal 

olduğuna inandırılmaları sahte ürün ticareti yapanlar için ortamı daha da cazip hale 

getiriyor. 

Son yıllarda internetin gelişmesiyle beraber hızla artan sahte ilaç ticaretinin pandemi ile 

birlikte daha da arttığını söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. 

Nurten Saydan, “Dünyada birçok ürünün sahtesi üretilerek insanlara ulaştırılıyor. Ancak 

unutulmamalı ki, ilaç bir ayakkabı ya da bir çanta gibi kullanılmıyor. Her şeyin sahtesi 

kullanılınca insana zarar vermeyebilir, ama ilacın sahtesi zarar verir. Çünkü sahte ilaç 

ölümcül sonuçlara yol açar” dedi. 

SAHTE İLAÇLARIN BAŞINDA ZAYIFLAMA İLAÇLARI GELİYOR

Sahte ilaçla beraber sahte kozmetik ürünlerde de ciddi artışlar olduğunu söyleyen 

Saydan açıklamasında şunlara yer verdi: 

“Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri 

yapılmamış bu ürünlerin satılması, halk sağlığı açısından büyük riskler taşıyor. 

Ülkemizde sahte ilaçların başında zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri 

ve hormonlar başı çekiyor. 

Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması ve 

asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekiyor. Çünkü, sahte ilaçlar en çok internet 

üzerinden satış imkânı buluyor.

Sahte ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere, zehirlenmelere ve hatta 

ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız, ilaçlarını kesinlikle eczanelerden 

temin etmeliler. 

Eczanelerimizdeki ilaçlar İlaç Takip Sistemi, diğer ürünler ise Ürün Takip Sistemi 

üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın takip ve kontrolü altındadır. Eczanelerimizdeki her bir 

ilacın üstünde TC kimlik numarası gibi karekodu bulunmaktadır. Yine Sağlık Bakanlığı 

tarafından hayata geçirilen bir uygulama ile vatandaşlar eczanelerimizden aldıkları 

ilaçların karekodlarını akıllı cep telefonları ile kontrol edebilmektedir. Dolayısıyla 

eczanelerden sahte ilaç alınması söz konusu olmadığı için vatandaşlarımız ilaç temin 

ederken sağlıklarını riske atacak yollardan uzak durmalıdır.

YAPTIRIMLAR ARTMALI

Halk sağlığına ciddi bir tehdit oluşturan eczane dışında ilaç satışına izin verilmemeli, 

internet üzerinden tedavi edici özelliği belirtilerek ilaçmış gibi satılan ürünlere göz 

yumulmamalı bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.” 
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